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امللخـــ�ص:

ول  كانت الفكرة ال�سائدة لدى املوؤرخني التوراتيني عن جمتمع فل�سطني خالل القرنني الثاين ق.م  والأ
امليالدي، اأن غالبية �سكانه من معتنقي التوراة، ولقد بينت هذه الدرا�سة اأن املجتمع الفل�سطيني مل يكن متجان�سا 
ت�ستطع  ومل  الهلينية،  احل�سارة  من  ومواقفها  عقائدها،  يف  املختلفة  احلركات  فيه  كرثت  اإذ  واجتماعيا،  دينيا 
املدنية  احلياة  اعتزلت  حركات  هناك  اأن  الباحث  اأو�سح  كما  الرومانية.  ال�سلطة  مع  ول  بينها،  فيما  التعاي�ش 

�سينية والقمرانية.  وال�سيا�سية، وغدت حياتها اأ�سبه بالرهبنة، ومتثل ذلك يف احلركتني الأ

   * بريد الباحــث اإللكرتوني : 

Abstract :

The prevailing idea that lived among the old Testament believers in the 
second century A. D. and the first century B.C. estates that majority of the 
population were Turates ( Believers in the Old Testament). This study has 
showed that people in that era were not socially or religiously cohered. Rathee
er, different movements existed with different views on the Hillinistic civile
lization. Those groups could not live harmoniously among themselves nor 
with the Roman authority. The researcher also shows that some of the movele
ments departed from political and secular life into a nunnery life. Among 
those groups are the Essenes and the Qumran.
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انح�رصت ن�ساأة اأيدولوجية العبادات القدمية يف طقو�ش 
ميثولوجية و�سحرية، يف ظل تاأ�سي�ش الإمرباطوريات 
العاملية، وق�سي على احلظر الطق�سي وتقدمي القرابني 
ن عامة ال�سعب مل توؤمن   ن�سان، لأ لهة ال�سبيهة بالإ لالآ

بن�سوء ال�سفوة يف العبادات القدمية .
وقد متيزت هذه الفرتة بالبحث الديني ) البحث عن 
لهة املنقذة ( وكان التف�سري املادي  اآلهة جديدة – الآ
للكون �ساذجا يف ذلك الع�رص، فقد اقت�رص على طائفة 
للقيم  التوجه  يف  رغبتهم  بدت  الذين  املثقفني  من 
قيم  تاأ�سي�ش  اإىل  ال�سعي  مالحظة  وميكن  خالقية.  الأ
الدينية  احلركات  بع�ش  يف  جديدة  واأخالقية  دينية 
التي ظهرت يف فل�سطني خالل الع�رص امليالدي، حيث 
املختلفة،  العقائدية  احلركات  هذه  بني  �رصاع  حدث 
الديانة  يف  جتلت  اأخالقية  اأفكار  ت�سكلت  ذلك  وخالل 
امل�سيحية العاملية. وبدت الفكرة ال�سائدة عن جمتمع 
فل�سطني خالل هذه الفرتة يف اأن غالبية �سكانه كانوا 
من معتنقي التوراة، وحظي هذا املو�سوع بدرا�سات 
وتهدف  الفكرة،  تلك  يوؤكد  اإذ  فمعظمها   ، كثرية1 

درا�ستنا بالتايل اإىل تبيان ما ذهبنا اإليه.
اعتمد هذا البحث على كتابات املوؤرخني القدماء مثل 
يو�سفو�ش فياليف وخا�سة يف كتاباته "اأخبار اليهودية 
 " " تاريخ حرب اليهود �سد الرومان  "  و  القدمية 
كما  البابلي.  والتلمود  وبليني  فيلو  كتابات  وعلى 
ملف  وخا�سة  قمران،  خمطوطات  على  العتماد  مت 
ثرية،  الأ امل�سادر  وعلى  دم�سق،  ووثيقة  احلروب، 

وبع�ش الدرا�سات احلديثة.
وهي:  الرئي�سة،  املذاهب  على  البحث  هذا  ويقت�رص 
�سينيون،الزيلوتي  والأ ال�سدوقيون،  الفري�سيون، 

وال�سيكاري، والقمرانيون . 

املقدمـــــة:
تبلورت يف الن�سف الثاين من القرن الثاين ق.م حركات 
اقت�رصت  واجتماعية  و�سيا�سية  وفل�سفية  دينية 
الفري�سيون  ال�سدوقيون،  هي:  مذاهب  ثالثة  على 
تيارات  املرحلة  هذه  يف  ظهرت  كما   ، �سينيون2   والأ
وحركات اأخرى تكاد تكون معلوماتنا عنهم حمدودة 
، يف حني اأن بع�ش هذه احلركات ل يعرف عنها �سوى 
ا�سمها.  فال�سدقيون عبارة عن حركة دينية يهودية 
وا�ستمرت حتى  200ق.م  فل�سطني حوايل  ظهرت يف 
�سقوط اأور�ساليم �سنة 70م. وقد �سمت يف �سفوفها 
الع�سكرية،  ر�ستقراطية  والأ املقد�سة  �رصات  الأ نبالء 
والزراعية، وقد ا�ستخدمت نفوذها كقوة �سيا�سية مع 

الرومان3 .
الطائفة  هذه  ا�سم  اأن  اإىل  الباحثني  غالبية  ويرجح 
على زمن  " وهو ا�سم الكاهن الأ  zadok " م�ستق من
5Geig  سليمان4  لذلك كانوا من ال�سفوة . ويعرت�ش��

ger على هذا الراأي ل�سببني:

تف�رص  ل  اأ�ستقاقها  Zadok  من حيث  كلمة    gاأول  
. d ت�سعيف حرف

على ح�سمونيا ولي�ش �سدوقيا   ثانياg كان الكاهن الأ
املعقول  غري  من  فهذا  ال�سدوقيون،  ظهر  عندما 
لهم  مناف�سة  طائفة  مع  احل�سمونيون  يتحالف  اأن 
كانوا  )الذين  �سادوق  ا�سم   6Manson واأرجع    .
براغماتية  دنيوية  وحياتهم   ، وقوة  ثروة  اأ�سحاب 
Syng بدل من دينية اأيدولوجية( اإىل كلمة اإغريقية ،،
   7North اأما   . " اأمريي  طابع  " ذو  وتعني   dikoi

نهم  لأ وذلك   " العدالة   "  Sadduq �سفة  عدها  فقد 
اأن  ونرجح  العدالة.  على  امل�رصفني  اأنف�سهم  عدوا 
غياب  ظل  يف  تخمينات  عن  عبارة  راء  الآ هذه  جميع 
قرار اأن ا�ستقاق  امل�سادر ال�سدوقية، ومن احلكمة الإ

ا�سم �سادوق غري موؤكد .
  اأما املبادىء التي اآمن بها ال�سدوقيون فهي العبادة 
اخلم�سة(  )الكتب  القانونية  وبالكتابات  الهياكل  يف 

ال�صدوقيون:
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اأنه  واعتقدوا  ال�سفوية،  والتعاليم  الروايات،  ونفي 
من ال�رصوري تطبيق الكتابات القانونية ولي�ش من 
كان  ما  عك�ش  على  باء،  الآ تقاليد  تطبيق  ال�رصوري 
لل�سدوقيني  يكن  مل  لذلك  الفري�سيون،  به  يعتقد 
 gسعبية8.  وقد نفى ال�سدقيون يف مذهبهم الالهوتي�
الروح  وجود  واأنكروا  والقدر،  الق�ساء  الفل�سفي 
والثواب  خر،  الآ والعامل   ، القيامة9  ويوم  املوت  بعد 
والعقاب ، وح�سب اعتقادهم اأن اهلل ل يتدخل يف اأعمال 

ن�سان الذي منحه اإرادة حرة 10. الإ
)تبع   "Jewish War" كتابه  يف  يو�سفو�ش  واأخربنا 
اجلماهري  اأما  فقط،  املي�سورون  النا�ش  ال�سدوقيني 
اأن  ويبدو  اإليهم(.  تن�سم  اأن  ت�ستطع  فلم  ال�سعبية 
وال�سيا�سية  الجتماعية  الركيزة  كانوا  ال�سدوقيني 
�سد  املعار�سة  تزعمت  التي  احل�سمونية11   �رصة  لالأ
الهلينية. وقد �سعى احلكام احل�سمونيون اإىل تثبيت 
وهركانو�ش  g134ق.م(   142( �سمعان  مثل  حكمهم 
 103( يانيو�ش  �سكندر  والإ g104ق.م(   134( ول  الأ
g76ق.م( مما اأدى اإىل �سل�سلة من احلروب، و�سملت 

ال�سواطئ وجزء  با�ستثناء  وفل�سطني  اآدوم،  دولتهم 
ردن وفينيقيا، وجراء ذلك اأ�سبح �سكان الدولة  من الأ
وقد  ودينهم،  اإتنو�سيتهم  يف  متباينني  احل�سمونية 
هذه  يحلوا  اأن  وحاولوا  ذلك،  احل�سمونيون  اأدرك 
الق�سية مب�ساعدة تهويد البالد ق�رصيا12 ، ولكن اأدى 

ذلك اإىل ظهور معار�سة قوية .
نظرا  كهنوتية   – مدنية  اجلماعة  هذه  ن  الآ تعد  مل 
الدولة  هذه  وحتولت  احل�سمونيني،  دولة  لت�ساع 
تدريجيا اإىل حكم مطلق هلين�ستي. وقد ح�سل �سمعان 
140ق.م  �سنة  عقد  الذي  ال�سعبي  املجمع  يف  املكابي 
)قائد  �سرتاتغو�ش  واأ�سبح  ول  الأ الكاهن  لقب  على 
وحتتفظ   ، ال�سعب"13  "زعيم  واإثنارخيا  ع�سكري( 
عائلته بهذا املن�سب كحق متوارث14 ،ومنح احلق يف 
الثاين ق.م  القرن  اإ�سدار عملة نقدية15  ومع نهاية 
لقاب امللكية16  ول الأ اأ�ساف خلفه اإىل لقب الكاهن الأ

ال�سيا�سية   – الدينية  للمبادئ  خرقا  ذلك  وعد   ،
ول يجب اأن يكون  اليهودية، على اعتبار اأن الكاهن الأ

من ال�سدوقيني، وامللوك من ن�سل داود فقط.
ول ) 135g104ق.م ( وحتى   ومنذ عهد هركانو�ش الأ
وىل �سد الرومان �سنة 66م ، �سعى  اندلع احلرب الأ
ال�سدوقيون اإىل جمع ال�سلطة الروحية والكهنوتية يف 
إن ال�سدوقيني املوؤمنني )بالقانون(  اأيديهم. و�سكليا فا
مل مينعهم اأن يتوجهوا اإىل احل�سارة الهلين�ستية، وقد 
اختفى ال�سدوقيون عن احللبة التاريخية بعد حتطيم 

الهيكل يف اأور�ساليم �سنة 70م .
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 تبني من خالل درا�سة �سفر املكابيني17   اأن الفري�سيني 
وكانوا  اليهودية،  للقيم  احلقيقيون  املوؤ�س�سون  هم 
 . ال�سلوقيني  �سد  وحاربوا   ، باحلا�سيدمي  مرتبطني 
اأ�سل ا�سم فري�ش غري معروف بال�سبط18   واإن كان 
الرتكيبة  عن  املعلومات  يف  تناق�سات  وهناك 
راء والربامج ال�سيا�سية للفري�سيني  الجتماعية، والآ
، حيث مل يخربنا يو�سفو�ش عن تركيبتهم الجتماعية 
با�ستثناء اأنهم كانوا ب�سطاء يف معي�ستهم ، وامتنعوا 
طعمة الفاخرة وحياة الرتف والنعم ، وتبعهم  عن الأ
ب�سطاء النا�ش19 ، وقد ا�ستغلوا تاأثريهم على النا�ش، 
�سد  حتدثوا  عندما  وخا�سة  بهم،  اآمنوا  اأنهم  حتى 

على. امللك اأو الكاهن الأ
بنظام  تقيد  تنظيم  عن  عبارة  الفري�سيون  وكان 
اإىل  جدد  اأع�ساء  اإدخال  يف  وخ�سو�سا  �سارم، 
إن الرتكيبة  تنظيمهم. وح�سب املعطيات التلمودية20 فا
حيث  خمتلطة،  كانت  الفري�سيني  حلركة  الجتماعية 
ال�سلم  يف  ال�سفلى  الدرجة  ي�سغلون  اأفرادا  جند 
الجتماعي مثل: العامل اليومي، الفحامني، والعمال 
وكان   ، والرعاة   ، الكتان  زراعة  يف  يعملون  الذين 
الرتكيبة  �سمن  ال�سفن  واأ�سحاب  املزارعني  كبار 
منهم  كرب  الأ الق�سم  اأن  ويبدو   . العليا  الجتماعية 

الفري�صيون:



ال�سيا�سية،  ال�سلطة  على  احل�سول  يف  ي�سعون  كانوا 
الفري�سيون  �سارك  ول  الأ هركانو�ش  حكم  فرتة  ويف 
يف  انخرطوا  فقد  ال�سيا�سية  احلياة  يف  بن�ساط 
واأثناء  احل�سمونيني.  نظام  �سد  املعار�سة  �سفوف 
اعتمد  103g76ق.م(   ( يانيو�ش  �سكندر  الإ حكم 
انتفا�سة  الفري�سيون  وتزعم  ال�سدوقيني،  على 
اأ�سباب هذه النتفا�سة هو  اأن  الوا�سح  �سعبية،ومن 
لقاب  �سكندر يف احلرب والتو�سع، واتخاذه الأ رغبة الإ
امللكية، ويف الوقت نف�سه كان الفري�سيون يدعونه اإىل 
واللتزام  الدينية،  بال�سعائر  القيام  على  الرتكيز 
امللك  امل�ساعدة من  يانيو�ش  �سكندر  الإ فقد طلب  بها، 
�سيطر  حكمه  فرتة  الثالث.ويف  دميرتي  ال�سلوقي 
هلية  الأ احلرب  وخالل   ، ال�سلطة  على  الفري�سيون 
دعم  الثاين  وار�ستوبول�ش  الثاين  هركانو�ش  بني 
الفري�سيون  ورف�ش   . الثاين  هركانو�ش  الفري�سيون 
يف فرتة حكم هريود ) 37g4 ق.م( مبايعة الإمرباطور 
موقف  بخ�سو�ش  اأما   . اأغ�سط�ش(24   ( اأوكتفيان 
66g  ( الرومان  �سد  احلرب  مرحلة  يف  الفري�سيني 
73م( فقد فكانت متناق�سة ، وتوا�سلت ال�سطرابات 

تزعم  حيث   ، الروماين  احلكم  �سوء  ب�سبب  ال�سعبية 
اأور�ساليم �سد النائب العام  الفري�سيون انتفا�سة يف 
الفري�سيني كان مييل  ، ولكن ق�سما من  هي�سيافلورا 

اإىل ال�سلم مع روما ) حزب ال�سالم (25 .
ويكمن يف املذهب الفري�سي مدار�ش مت�ساحنة26   مثل 
الرجل  تعلم  " ل  اأنه  ترى  التي   Shammai مدر�سة 
اإل اإذا كان حكيما وابن ثري " ومدر�سة Hillel التي 
تقول " علم كل رجل حتى تقود جميع الإ�رصائيليني 
 ،" التوراة حتى يخرج منهم رجال عظماء  ليتعلموا 
" ال�سوط"  اأو  الفقر   ( التلمود  يف  عبارات  جند  كما 
للفري�سيني ( كما ي�سار اإليهم باملنافقني وذكروا با�سم 
ت�سيفومي ) امللونيني (، وقد قل �ساأن الفري�سيني بعد 
فتح  مت  70م،كما  �سنة  يف  النتفا�سة  على  الق�ساء 
من  إذن  با –القانون(  معلمي   ( للفري�سيني  اأكادميية 

مهرة،  حرفيني  كانوا  اإذ  الو�سطى،  الطبقة  من  كان 
وموظفني   ، احلال  متو�سطي  ومزارعني  وجتارا، 
�سغارا، وعلماء حكمة ، وم�رصعني خمت�سني ، وقد 
الفري�سيني.  جلماعة  الرئي�سية  ال�سفوة  هوؤلء  �سكل 
وقد اأخربنا يو�سفيو�ش21  باأن اأعدادهم كانت كبرية 

اإذ بلغت 6000�سخ�ش .
 ويرى يو�سفو�ش )17( اأنهم متيزوا عن ال�سدوقيني 
بقوانني  واعرتفوا  للقوانني،  مف�رصين  كانوا  باأنهم 
مو�سى فقط، واأنكروا التعاليم ال�سفهية التي ظهرت 
بعد تثبيت ) القانون( على يد امل�سلح عزرا يف القرن 
اخلام�ش ق.م، وقد اآمن الفري�سيون بالقدر، والثواب، 
والعقاب ، ويوم القيامة ، والروح اخلالدة  واملالئكة، 
اأكرث   كانوا  املعتقدات  هذه  وب�سبب  وال�سياطني، 
الفري�سيون  و�سع  وقد   . للمواطنني  واإقناعا  �سعبية 
 ( للقوانني  ال�سفهية �رصحا مميزا  التعاليم  اأ�س�ش  يف 
الكتب اخلم�سة (، وذلك تطبيقا للظروف الجتماعية، 
الذي  الدور  ياأتي  هنا  ومن  اجلديدة،  والقت�سادية 
على  املجتمع، حيث عملوا  الفري�سيون يف حياة  لعبه 
بناء نظام اأ�سلوب منطقي ا�ستدليل، وا�ستنبطوا من ) 
الكتب اخلم�سة( قوانني جديدة ، وذلك تلبية ملتطلبات 
احلياة  مثل القوانني القدمية عن عر�ش الديون كل 
�سبع �سنوات22 . ومن ا�ستحداثات الفري�سيني قانون 
عقود  وت�سجيل  طفال،  لالأ املدر�سي  التعليم  �رصورة 

الزواج ، وحق الزوجة يف جزء من دخل الزوج .
من  مناذج  البابلي23�سبعة  التلمود  ذكر  وقد 
 Sheikmi، ظاهرين  وهم:1.فري�سيون  الفري�سيني 
 "  Nikphi، Litناقدين "ال�سفوة"2.فري�سيون   Lit

 qizai ، )اأنانيون(  حا�سبون  3.فري�سيون  يطرق" 
Lit "يقطع "4.فري�سيون مثابرين dukai، Lit  "يكد 

جلهم وجد العمل "5.فري�سيون لأ
ينحنون  بقوتهم7.فري�سيون  يعتزون  6.فري�سيون 

خوفا .
وال�سدوقيني  الفري�س�سني  اأن  �سورر)20(  ويعتقد 
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ال�سنهدرين  جمل�ش  واأ�سبح   ، الرومانية  ال�سلطة 
داري ليهود فل�سطني . املركز الديني والإ

�صينيون: الأ
والجتماعية  الدينية  احلركة  �سينيون  الأ يعدون 
كرب )24g79م(  الثالثة، فقد ورد ذكرهم عند بليني الأ
ؤلفات  مو ويف     Natural History"27" كتاب  يف 
يو�سفو�ش فياليف28   ارتبط من�ساأ هذه احلركة بحركة 
تتوفر  ول   . املكابية  احلرب  مرحلة  يف  احلا�سيدمي 
احلا�رص.  الوقت  حتى  عنهم  بها  موثوق  معلومات 
يف  موجودين  كانوا  �سينيني  الأ إن  فا حال  كل  وعلى 
ذكرهم  وقد  ق.م  الثاين  القرن  من  الثاين  الن�سف 
يو�سفو�ش يف حوادث عام 145ق.م ،وقد اأ�سار الكتاب 
يدولوجية ،اإذ  القدامى اإىل جوانب جزئية لعقائدهم الأ
4000 �سخ�ش  فيلون ويو�سفو�ش29  عددهم ب  حدد 
بليني  اأما   ، خمتلفة  اأماكن  يف  موزعني  كانوا  واأنهم 
الغربية  املنطقة  يف  �سينيني  الأ ح�رص  فقد  كرب30   الأ

ل�سواطىء البحر امليت �سمال عني جدي .
املبادىء  يف  والتجارة  اخلا�سة  امللكية  تظهر  ومل 
�سينيني  الأ اأن  اإىل  �سينيني، مما يوحي  الجتماعية لالأ
انخرطوا يف جماعة �سيطر عليها مبداأ امللكية العامة، 
ومار�سوا  اجلماعية،  واحلياة  اجلماعي،  والعمل 
عن  مبناأى  وكانوا  والنحل،  املا�سية  وتربية  الزراعة 
�سلحة احلربية ، ويوؤكد ذلك ما قاله فيلون  �سناعة الأ
حريف  عندهم  يوجد  ل   "  :  31) ق.م  ول  الأ القرن   (
ول  واخلوذ،  واخلناجر،  والرمح،  القو�ش،  ي�سنع 
اأر�سا  ميلك اأحد منهم �سيئا، ول بيتا، ول عبدا، ول 

زراعية، ول موا�سي، ول اآية و�سائل اأخرى".
وكان لهم �سندوق عام، ياأخذ الواحد منهم من دخل 
ويق�سون   ، بع�ش  مع  بع�سهم  ويعي�ش  اجلميع، 
وقتهم يف العمل ل�سالح اجلميع، ومل يهتموا بظروف 
الطق�ش �سواء اأكان حارا اأم باردا ، ويبداأ يوم العمل 
العتيادي عندهم قبل �رصوق ال�سم�ش، وحتى املغيب 
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م�سرتكة  طاولة  على  الطعام  يوم  كل  ويتناولون   ،
اأحد  مر�ش  إذا  فا  ، للجميع  عامة  عندهم  ،واملالب�ش 
ي�ساعدونه  ، وجميعهم  العامة  املمتلكات  عاجلوه من 
كرب32  اإىل اأن هذه  ويهتمون به ، وقد اأ�سار بليني الأ
احلركة �سيطرت عليها قوانني وقيود نظمت حياتهم 
مثل عدم وجود الن�ساء والنقود يف جمتمعهم ، فعقود 
رف�سوا  لذلك  حلركتهم  الوحيد  املدمر  كان  الزواج 

الزواج، واعتزلوا العامل للتن�سك .
وحتدث فيلون33  عنهم يف مكان اآخر فقال: " ل يوجد 
عندهم اأعمال توؤدي اإىل ال�رص .... ومينعون اأنف�سهم 
عن الدوافع التي توؤدي اإىل الطمع، ول يوجد عندهم 
بع�سا،  بع�سهم  وي�ساعد  احرارا،  وجميعهم   ، عبيد 
وهم يدينون ال�سيد الذي ميلك العبيد، على اأنه اإن�سان 
يخل  التقوى  عدمي  واأنه  امل�ساواة،  يدن�ش  عادل  غري 
كاإخوة �رصعيني  النا�ش  عاملوا  واأنهم   .... بالقانون 

."
اأخربنا  فقد  اجلماعة  هذه  اإىل  الن�سمام  كيفية  اأما 
اإىل  الن�سمام  ي�ستطيع  ل  الفرد  باأن  يو�سفو�ش34 
�سينيني ب�سورة مبا�رصة، بل يعطى فاأ�سا �سغريا،  الأ
حتت  ويو�سع  عورته،  ل�سرت  بي�ساء  قما�ش  وقطعة 
الفرد  يخ�سع  ذلك  وبعد   ، كاملة  �سنة  ملدة  التجربة 
على  التدريب  لنظام  ثم   ، النف�ش  �سبط  لختبار 
النظافة، واإذ جنح يف الختبار يتعر�ش لختبار ملدة 
وقبل  اجلماعة.  يف  ع�سوا  ي�سبح  جنح  إذا  فا �سنتني، 
 : يلي  يتعهد مبا  اأن  عليه  الطعام مع اجلماعة  تناول 
1. اأن يكون مطيعا هلل 2. اأن يحافظ على العدالة بني 
اأو حتت  ق�سد  عن  اخلطايا  يرتكب  ل  اأن   .3 الب�رص  
يثق  واأن   .5 دائما  الظلم  يكره  اأن   .4 خارجي  تاأثري 
اإذا   6g ال�سلطة  يف  هم  من  وخا�سة  دائما  باجلميع 
باحللي  اأو  باللبا�ش،  �سواء  ب�سلطته  يتبجح  ل  حكم 
احلقيقة  يحب  اأن   7g �سلطة  منه  اأقل  هم  من  على 
من  نظيفتني  يديه  يبقي  اأن   8g الكذب  ويتحدى 
يخفي  ل  اأن   9g امل�رصوع  غري  والك�سب  ال�رصقة، 



املجال  يف  راديكاليني  الزيلوتيون  كان  اإذ  الفقرية 
الجتماعي، و�سكلوا ع�سابات �سد الرومان، وانبثق 
الذي جمد حب احلرية، حتى  ذلك من فل�سفة يهودا 

بلغت م�ستوى التع�سب الديني . 
�سوىحاكم  يوجد  ل  اأنه  احلركة  هذه  اأو�سحت  وقد 
للخ�سوع لغريه،  ي�سمح  العامل هو اهلل، ول  واحد يف 
وال�سيا�سية  احلربية  روما  �سيطرة  رف�ش  هنا  ومن 
للرومان   ال�رصائب  دفع  وعدم  المرباطور،  وعبادة 
اأن مهاجمته وموته ارتبط  ال�سدفة  ولي�ش من قبيل 
يهودا  منطقة  حتويل  بعد  لروما  وىل  الأ بالإجراءات 
تابعة لالمرباطورية، والتي مت من خاللها  اإىل ولية 
اإح�ساء ال�رصائب يف ال�سنة ال�سابعة امليالدية . ودعا 
الإح�ساء  عملية  ملحاربة  ال�سعب  وت�سادوق  يهودا 
اإىل  وتوؤدي  بالعبودية،  العرتاف  تعني  كانت  التي 
املقاومة  يهودا  اأبناء  وتابع  لروما،  ال�رصائب  دفع 

حتى اأعدمهم الرومان .
فتعني   Sicaلتينية كلمة  وهي  ال�سيكاري  اأما 
ن اأن�سار هذه احلركة كانوا يحملون  اخلنجر41  ، لأ
اخلناجر ، وا�ستمروا يف عدائهم لروما ، ووفقا ملا قاله 
إن اأول �سحاياهم كان يوناثان الكاهن  يو�سفو�ش42   فا
،  واأن من اأطلق عليه �سيكاري كان يعد من املجرمني، 
العداء  اأ�سمروا  قد  ال�سيكاري  إن  فا ذلك  على  وبناء 
م�سالح  عن  وعربوا   ، الزيلوتيني  من  اأكرث  لروما 
البوؤ�ساء ، ومل ي�سكلوا حزبا واحدا ، واإمنا كانت يف 
حركة ال�سيكاري عدة جمموعات حتت قيادات خمتلفة 
حيان  ، وكانوا يحاربون بع�سهم البع�ش يف معظم الأ
، وقد متيزت هذه احلركة اأنها وجهت اأ�سلحتها �سد 

غنياء واملتعاونني مع الرومان43 . اليهودالأ
احلرب  بطل  جيورا  بار  �سمعان  جمموعة  وهنالك 
يو�سفو�ش44    اأخربنا  فقد  66g70م(   ( الرومان  �سد 
املتذمرين،  من  كبرية  اإىل جانبه جمموعة  ان�سم  اأنه 
غنياء  الأ بيوت  ي�سلب  مل  واأنه  ال�سلب،  ومار�سوا 
�سخا�ش الذين عدهم  فح�سب، واإمنا نكل ج�سميا بالأ

ينقل  اأن   10g اأ�رصارهم  ويكتم  جماعته،  عن  �سيئا 
تعاليمهم بالطريقة التي تعلمها 11g اأن يبقى بعيدا 

عن الل�سو�سية 12g اأن يحمي كتب اجلماعة .
إن يو�سفو�ش35   يدولوجية فا �سينيني الأ اأما عن اآراء الأ
اأخربناعن  كما   . الفيثاغوري36   املذهب  اإىل  قربهم 
�سينيني اأحدهما يعرتف بالزواج من  وجود فرعني لالأ
يعرتف  ل  خر  والآ الب�رصي،  اجلن�ش  ا�ستمرار  اأجل 
�سينيون  الأ اآخرين. وعد  اأطفال  تبنوا  ولكنهم  بذلك، 
امللذات من عمل ال�سيطان، ومقاومة الرغبات اجلن�سية 
�سينيني خارج فل�سطني  ف�سيلة. وهنالك جماعة من الأ
الباطينيني37  يف  باأنهم جماعة  و�سفهم فيلون )33( 

�سينيني . م�رص  ولها ميزات م�سابهة لالأ
من  �سينيني  الأ   38Sukenik الربوف�سور   عد  وقد 
يف  املبعرثة  املعلومات  إن  فا وبالتايل  القمرانيني، 
رائعة  �سورة  لنا  تر�سم  القدامى  الكتاب  ؤلفات  مو
به  واللتزام  والعرتاف  اجل�سماين،  العمل  تبجل 
ع�ساء، ورف�ش امللكية اخلا�سة والتجارة،  جلميع الأ
واإدانة العبودية كموؤ�س�سة اجتماعية ، واإدانة الربامج 
مر العادي يف ذلك الع�رص ،  احلربية. وهذا مل يكن بالأ
إنها تعد اإحدى ال�سفحات ال�ساطعة يف  وبدون �سك فا

تاريخ التيارات الجتماعية .
وقد ذكر لنا يو�سفو�ش39  )عدا عن احلركات الدينية 
حركات   ) �سابقا  ذكرت  التي  وال�سيا�سية  الفل�سفية 
راديكالية اأخرى وهي الزيلوتي40وال�سيكاري. حيث 
ول  ول ق.م، وبداية القرن الأ ظهرت يف نهاية القرن الأ
اإرهابية.  وفرق  �سيا�سية  دينية  منظمات  امليالدي 
إن موؤ�س�ش هذا التيار هو  وبناء على راأي يو�سفو�ش فا
يهودا ينن بن حزقيا ، وفاري�ش ت�سادوق الذي اأ�س�ش 
املدر�سة الفل�سفية الرابعة، حيث جمع حوله عددا ل 
باأ�ش به من املوؤيدين الذين اأوقعوا الدولة يف فنت ومل 

تنت�رص فل�سفتهم .
الربامج  يف  الفري�سيني  عن  الزيلوتيون  واختلف 
الو�سطى  الطبقة  م�سالح  عن  عربت  التي  ال�سيا�سية 
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حرية  اأعلن  " اإنه   : عنه  يو�سفو�ش  ويقول   ، اأعداءه 
حرار مبكافاآت ، وبالتايل جمع حوله  العبيد ، ووعد الأ
رذال من جميع املناطق ... ومل يقت�رص جي�سه على  الأ
كبرية  اأعدادا  �سم  واإمنا  واملجرمني فح�سب،  العبيد 

من املواطنيني الذين خ�سعوا له".
وهكذا يت�سح اأن حرق وثائق الديون، و�سلب اأمالك 
غنياء وت�سفيتهم ج�سديا، وحترير العبيد، ودعوة  الأ
وال�رصاع  لروما،  ال�رصائب  دفع  عدم  اإىل  النا�ش 
العامة  ال�سفات  من  يعد  الرومان،  مع  امل�ستمر 
للربامج ال�سيا�سية والجتماعية حلركة ال�سيكاري . 
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جماعة القمرانيني:
عرث اأحد البدو يف �سنة 1947م على خمطوطات مكتوبة 
واليونانية  والنبطية  رامية،  والآ العربية،  باللغة 
ال�سمايل  اجلزء  يف  قمران،  منطقة  مغاور  اإحدى  يف 
بذلك  و�سميت   ، امليت45  البحر  ل�سواطىء  الغربي 
ن�سبة اإىل املكان الذي عرث فيه ) قمران( ، وا�ستمرت 
األف   40 ثرية بعد ذلك ، حتى عرث على  احلفريات الأ
مادية  ح�سارية  واآثار  كتاب،   600 وبقايا   ، قطعة 
كرب  �سحاب هذه املخطوطات46 ومل ين�رص اجلزء الأ لأ
من هذه املخطوطات بعد ، مما يحول دون احل�سول 

على نتائج نهائية .
مكتبة  ا�سم  املخطوطات  هذه  على  فرم�ش47  واأطلق 
القوانني،  هي  جمموعات  اأربع  يف  و�سنفها  قمران، 
التوراتية،  والتعليقات  ال�سعرية،  والن�سو�ش 
حباقوق،  �رصح  املخطوطات  هذه  ومن  واملتنوعات. 
ال�سدوقية،  والوثيقة   . واليوبيل48  النظام،  وكتاب 
ميخا،  كتاب  و�رصح  والرتاتيل،  مو�سى،  وخطبة 
النور  اأبناء  بني  احلرب  وكتاب  ناحوم،  وكتاب 
وكتاب  ع�رص،  الثني  البطاركة  و�سهادة  والظلمة، 
قمران50   خمطوطات  معظم  وترجع   . اإدري�ش49 
ح�سب املعطيات البليوغرافية اإىل الفرتة الزمنية بني 
اليهودية  الثاين ق.م واحلرب  للقرن  الثاين  الن�سف 

القمرانيني  على  واأطلق  66g73م(،   ( روما  مع 
البحر  خمطوطات  اأ�سحاب  منها  م�سميات  عدة 
وذلك   ( املغائريون52  وكذلك   ، �سينيون51  والأ امليت، 
، و�سكن  اأخفوا فيها كتبهم  التي  الكهوف  اإىل  ن�سبة 
بع�سهم فيها ، وكون املنطقة التي عا�سوا فيها كثرية 
الكهوف( ، و�سموا اأنف�سهم امليثاق، اأو امليثاق اجلديد 

، واملجمع ، املجل�ش، واجلماعة53  .
ملجمع  الو�سطى  جزاء  الأ يف  حفريات  حدثت  وقد 
قد  اأبنية  جممع  على  منه  مقربة  على  وعرث  قمران، 
15كم  بعد  وعلى  الزراعي،  نتاج  لالإ خ�س�ست  تكون 
داخل  كبرية  مائية  �سهاريج  �سبعة  على  عرث  منها 
، كما عرث  احلو�ش ارتبطت مع جمار مائية مت�سعبة 
وكانت   . وم�سابغ  ومغا�سل  فخارية  ور�سات  على 
البناية الرئي�سة تتاألف من عدة غرف، خ�س�ش اأكربها 
طاولة  على  فيها  عرث  التي  لالجتماعات  22×4،5م 

وغرف   ، �سغرية  اأبنية  الغرفة  بهذه  الت�سقت  ،وقد 
اأخرى كانت كما يبدو للمكتبة ، وغرفة لجتماع جمل�ش 
اجلماعة، وم�ستودع خلزن احلبوب ، وخمبز ومطبخ 

وا�سع .
كان  اأنه  املجتمع  لرتكيبة  ثرية  الأ التحاليل  وتوؤكد 
توؤخذ  الفرد  حاجة  وكانت  جماعي،  لعمل  مركزا 
اأع�ساء اجلماعة يف مغاور  من �سندوق عام ، وعا�ش 
ما  على   ( املغاور  هذه  مداخل  من  بالقرب  و�سقائف 
يبدو يف خيام (، وا�ستمرت هذه البلدة من اأربعينيات 
دمرتها  عندما  68م  �سنة  وحتى  ق.م  الثاين  القرن 
يف  موجودة  كانت  التي  العا�رصة  الرومانية  الفرقة 
اأمل  على  املغاور  يف  خمطوطاتهم  فاأخفوا  اأريحا، 
هذا   . الروماين54  اجلي�ش  اندحار  عند  اإليها  العودة 
وقد عرث يف ثالث جمموعات على فخار م�سابه للفخار 
املخطوطات.  فيها  كانت  التي  املغاور  يف  وجد  الذي 
واين من خربة  وهنالك ت�سابه يف النقو�ش التي على الأ
املغاور،  العالمات يف خمطوطات  قمران مع تخطيط 
نعد  اأن  اإىل  توحي  املعطيات  جميع  إن  فا وبالإجمال 



كرب55   القمرانيني اأ�سينيني ،كما اأن  معطيات بليني الأ
موقع  جغرافيا  حدد  الذي  املهمة  الرباهني  اأحد  تعد 
امليت،كما  للبحر  الغربي  ال�ساطىء  يف  �سينيني   الأ
حاولوا  املخطوطات  هذه  اأ�سحاب  اأن  اإىل  ون�سري 
كانت  اأنها  املده�ش  ومن  ال�سحراء،  يف  النزواء 
تنظيم   ( جريئة  اجتماعية  اأوتوبية  اإيجاد  حماولة 

جماعي حلياتهم ( .
للنظام  الرئي�سية  اخل�سائ�ش  انعك�ست  وقد 
حيث  القمرانيني56   ميثاق  يف  للجماعة  الجتماعي 
مالك م�ساعية، والعمل واحلياة جماعية، وكل  عدت الأ
امليثاق عن:  . ويتحدث  التنظيم  اأ�سا�ش هذا  ذلك كان 
وا�ستعداده لتباعه  اإرادته  يظهر طوع  " اأن كل من 
اأن يجلب للجماعة معرفة اهلل،  حقيقة اهلل وجب عليه 
من  ظهرت  وقد  هذا   .  " اأمالكه  وجميع  وقدرته، 
الإجباري طاولة  والعمل اجلماعي  امل�ساعية  مالك  الأ

م�سرتكة .
وكانت ظروف انتقاء وا�ستقبال اأع�ساء جدد تخ�سع 
جماعة  اإىل  ان�سم  فرد  كل  خ�سع  دقيق،اإذ  لنظام 
ملذهب  وولئه  الداخلي  اكتماله  ملراقبة  القمرانيني 
ملدة  التجربة  حتت  يو�سع  ذلك  وبعد  �سينيني،  الأ
اأمالك  يف  الفرتة  هذه  يف  اأمالكه  تدخل  ول  �سنتني، 
مراقبته  بعد  اجلماعة  جمل�ش  ويقرر  اجلماعة، 
اأفراد  بقية  مع  كاملة  حقوق  ذا  وي�سبح  ان�سمامه، 
اجلماعة  ت�رصف  حتت  اأمالكه  وت�سبح  اجلماعة، 
كما   ، اجلماعة57  حياة  يف  الفعلية  امل�ساركة  ويبداأ 
ا�سرتط امليثاق �رصوطا دقيقة يف جميع م�سائل العمل 
مالك )فلي�ستمع ال�سغري للكبري بخ�سو�ش العمل  والأ
ع�ساء  واملال (، و�سمي املوظف الذي يعطي العمل لأ
اجلماعة يف الن�سو�ش باملراقب ) ميفكاكري (58 على 

العمال.
وثيقة   ( مهمة  اأخرى  قمرانية  ن�سو�ش  يف  ويظهر 
دم�سق (59   طابع العالقات الجتماعية وهي تتميز 
اخلا�ش،  القت�ساد  �سفات  بو�سوح  امليثاق  عن 
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وامللكية اخلا�سة مثل اأر�سهم، وبيدرهم، ومعا�رصهم  
على  تنطبق  ل  دم�سق  وثيقة  ويف  وغريها.  واأغنامهم 
نها تتناق�ش مع  ظروف احلياة للجماعة القمرانية، لأ
املخلفات  وبنية  وطابع  لقمران،  الطبيعية  الظروف 

ثرية. الأ
يف  الفل�سطينيني  �سينيني  الأ إن  فا �سابقا  اأ�رصت  وكما 
. ومل  العبودية والتجارة  كتابات فيلون نفت مبدئيا 
يكن  ومل  العبودية،  عن  القمرانيني  ميثاق  يتحدث 
هنالك مكانة للعبودية يف التنظيم الجتماعي للجماعة 
ع�ساء  )امليثاق(  ، وذكرت جماعة ) وثيقة دم�سق( الأ
ولهم  اخلا�ش،  القت�ساد  يزاولون  كانوا  الذين 
اأمالك خا�سة اأي�سا . ويوؤكد ذلك العبودية وممار�سة 
كانت  القمرانيني  جماعة  اأن  املعتقد  ومن  التجارة، 
�سينيني ، ووجدت بجانبها جماعات  مركزا حلركة الأ

اختلفت يف تنظيمها الجتماعي.
وقد ا�ستخدم القمرانيون تقوميا خا�سا بهم60  يعتمد 
على النظام ال�سم�سي ، ويتكون من 364 يوما ، عك�ش 
التقومي اليهودي الذي يعتمد على القمر، ويتكون من 
354 يوما ، وقد لعب هذا التقومي دورا جوهريا يف 
يام العادية  احتفالت اجلماعة ، واأيام ال�سيام ، والأ
للعمل، وح�سب التقومي تبداأ ال�سنة اجلديدة دائما من 
فيه اجلنة،  اهلل  الذي خلق  اليوم  ربعاء، وهو  الأ يوم 
اأربعة  اإىل  مق�سمة  اأ�سبوعا   52 من  ال�سنة  وتتاألف 
اأ�سبوعا ، ويظهر   13 ف�سول، كل ف�سل يتكون من 
ن�سطة املهمة  هذا التقومي اهتمام اجلماعة للقيام بالأ
قبل اأطوار القمر املعتمة مثل خ�سوف القمر . وكما 
يظهر يف امليثاق61   اأن الهيئة العليا ملجتمع القمرانيني 
كانت جمعية عامة، واختري اأع�ساوؤها من قبل موظفي 
اجلماعة  مبجل�ش  اأي�سا  امليثاق  ويذكرنا   ، اجلماعة 
ثالثة  ومن �سمنهم   ، �سخ�سا   12 من  يتكون  الذي 
عمال  الأ العامة  اجلمعية  مار�ست  كما   ، الكهنة  من 

الق�سائية .
لختيار  الدميقراطية  الإجراءات  من  وبالرغم 
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املوظفني فقد كان الكهنة – ال�سدوقيون املعار�سون 
و�سع  يف   ) �سدوقي  غري   ( اأور�ساليم  معبد  لكهنة 
 . اجلماعة  على  كاملة  �سيطرة  لهم  وكانت  ممتاز، 
إن القمرانيني باملقارنة مع معطيات  وح�سب امليثاق فا
بعمل  قاموا  إنهم  فا �سينيني  الأ عن  القدماء  املوؤلفني 
طاولة  على  الطعام  وتناولوا  عام،  اإجباري  جماعي 
م�سرتكة ، ومار�سوا الطقو�ش الدينية ، وتفرغ ثالثة 
املقد�سة  الكتب  و�رصح  لدرا�سة  ليلة  كل  اأ�سخا�ش 

ووثائق اجلماعة .
عامة،  ب�سورة  اجلماعة  حياة  اأن  ذكره  ينبغي  ومما 
وكل ع�سو فيها كان حمبا لنظام امليثاق، ومثال ذلك 
اجلماعة  عن  املممتلكات  من  جزءا  يخفي  الذي  اأن 
يعاقب بحرمانه من بع�ش  ، كان  اإليها  ين�سم  عندما 
يف  ينظر  وكان   ،) الربع  اإىل  الن�سف  من   ( الطعام 
يتم  باأن  اجلماعة  مبادىء  من  مبداأ  على  ال�سكوى 
طرده منها ، وكان اأع�ساء اجلماعة لهم حقوق كاملة 

، ويخ�سعون ملراقبة �سنوية .
ميثاق  يف  العائلية  احلياة  اإىل  اإ�سارة  اأي  توجد  ول 
اأخرى  وثائق  يف  بالزواج  اعرتف  بينما  القمرانيني، 
قمران  جماعة  اأن  واأعتقد   ، اخلليقة  اأ�سا�ش  باأنه 
وعد   ، اجلماعية  الرهبنة  من  نوعا  كانت   ) امليثاق   (
 ، كفارا  اليهودي  املعبد  كهنة  اجلماعة  هذه  اأع�ساء 
تقدمي  وامتنعوا عن   ، اأور�ساليم  دن�سوا معبد  واأنهم 
ول مرة جماعة  احليوانات قرابني للمعبد ، وامتنعت لأ
القمرانيني عن تقدمي ال�سحايا . وهنالك موؤ�رص اآخر 
لهم تقومي  الر�سمية، وكان  ابتعدوا عن احلياة  اأنهم 
املاألوف،  التقومي  عن  �سابقا( متيز  ذكر  )كما  خا�ش 
عياد الدينية اليهودية ، مما يوؤكد على  حيث عدلت الأ
والدينية  العملية  اجلماعة  عالقة  يف  الفجوة  ات�ساع 
مع العامل اخلارجي62  ، وظهر طابع جديد لطقو�ش 
الغ�سيل والدفن و�سلوات خا�سة ون�سيد ، وطعنوا يف 

كهنة اأور�سليم الكفرة الطامعني يف املال63 .
يدولوجية الرئي�سية جلماعة القمرانيني  راء الأ اأما الآ

اأو  مملكتني  هنالك  اأن  وهو  الثينوي،64  املذهب  فهى 
مع�سكرين يف �رصاع م�ستمر، وهما مملكة النور، اأو 
اخلري، اأو احلقيقة ، ون�سب القمرانيون اأنف�سهم اإىل 
هذه اململكة ) اأبناء النور ( ومملكة الظلمة، اأو  ال�رص، اأو 
الكذب اأو مملكة ) اأبناء الظلمة( ، ون�سب القمرانيون 
اأبدي  اإىل هذه اململكة،65  وهنالك �رصاع  بقية العامل 
مع�سكر  بهزمية  خرة  الآ يف  ينتهي  اململكتني  بني  ما 
من  الهدف  وكان  النور66   اأبناء  وانت�سار  الظلمة، 
الن�سمام اإىل اجلماعة هو النف�سال عن اأبناء الظلمة 
، حيث التجاأوا اإىل ال�سحراء ، وكونوا جماعة دينية ، 
خرة  وللمعركة احلا�سمة مع مع�سكر  ت�ستعد ليوم الآ
الظلمة، وارتبط املذهب الثينوي مبذهب القدر الذي 
يذهب اإىل جميع ما يحدث يف العامل اأنه حمدد م�سبقا، 
ومن �سمن هذا التحديد انتماء النا�ش لهذا املع�سكر 
اأو ذاك، ومن هنا تنبع نظرية املختارين القمرانيني،  
وائل يف فرتة متاأخرة اأنف�سهم  و�سمى امل�سيحيون الأ

باملختارين من قبل اهلل .
القدري،  واملذهب  الثينوية،  اإن  القول  ون�ستطيع 
ال�رص  �سد  الحتجاج  من  نوع  هم  واملختارين، 
والبتعاد  املوجودة  الطقو�ش  واإدانة  الجتماعي، 
مبا�رصا  طعنا  هنالك  اأن  حيث   ، ال�سحراء  اإىل  عنها 

لطائفة ال�سدوقيني والفري�سيني . 
واأكدت اإحدى املخطوطات القمرانية67  فكرة انت�سار 
واأندحاره،  الظالم  ت�ستيت  كيفية   " العاملي  اخلري 
بد ، وجتلي العدالة كال�سم�ش ،  واختفاء الكفر اإىل الأ
اإىل  تكون  ولن  باملعرفة،  العامل  عندها  ميتلىء  حيث 
واقعية  �سورة  تر�سم  " حيث  جمازفة  وفيها  بد،  الأ
لل�رص الجتماعي ، واأن جميع ال�سعوب تكره الكذب، 
�سفاه  من  لي�ش  واأنه   ، ميار�سونه  إنهم  فا ذلك  ومع 
جميع ال�سعوب تتقرر اأ�سوات احلقيقة ؟ وهل يوجد 
ؤيده ؟ واأي �سعب ل ي�سطهد جاره ؟  �سفة اأو ل�سان يو
؟ ومن  خرين  الآ ن مل ي�سلب ثروة من  الآ واأي �سعب 
هذه الف�سائح التي تر�سم لنا ال�رص واحلقد املتبادل ، 



خالق العاملية واملبادىء  ن�ستنتج منها فكرة معنى الأ
تنو�سية . ن�سانية غري املرتبطة بالختالفات الإ الإ

والجتاهات  يدولوجية  الأ راء  الآ انعك�ست   وقد 
الجتماعية عند جماعة القمرانيني  يف ت�سمية جماعة 
الحتاد   : �سماء  الأ هذه  ومن  نف�سها،  القمرانيني 
جماعة   ، النور  اأبناء   ، اجلديد  العهد  اأو  اجلديد، 
الفقراء،68   ، وجماعة  والب�سطاء   ، اهلل  من  املختارين 
اجلديد  والحتاد  اجلديد  العهد  ت�سمية  اأن  ويالحظ 
الكتب   ( القدمي  العهد  هي  القمرانيني  بت�سورات 
واأنه   ، اليهودي  وال�سعب  يهوة  بني  ما   ) اخلم�سة 
فقد قوته وبداأت مرحلة العهد اجلديد ، العهد الذي 
عقد بني اهلل وجماعة القمرانيني69  وتظهر بو�سوح 
يدولوجية  الأ راء  الآ وجهة  الفقراء  جماعة  ت�سمية 
للقمرانيني ، والتي ميكن ت�سميتها اأيدولوجية الفقراء 
وت�سري ت�سمية جماعة الفقراء ، والب�سطاء اإىل اأنهم مل 
وعدوهم  واإمنا  فح�سب  والب�سطاء  الفقراء  ميجدوا 
خر ، وذلك بعد النت�سار النهائي  باخلري يف العامل الآ
التق�سف  على  الفقراء  متجيد  ويوؤكد   ، النور  بناء  لأ
عن  النعزال  يعني  والذي  خمتلفة  باأ�سكال  وظهوره 

نظمة املوجودة. الأ
للمختارين،  النهائي  للن�رص  مقدمة  النعزال  وعد 
واجلواب  ؟  ومتى  بالن�رص  النور  اأبناء  يفكر  وكيف 
القمرانيني  جماعة  مذهب  يف  يكمن  ؤال  ال�سو هذا  عن 
عن  القمرانيني  ملذهب  وجدت  وقد  املخل�ش(،   (
خرى تعبريات وا�سحة يف ملف احلروب،  احلياة الأ
ؤلفات اخلا�سة التي ت�سف املعركة املقبلة والتي  واملو
حتمل طابعا عامليا70  ، واإدراك نهاية الزمن، واليوم 
الذي  املخل�ش  عن  القمرانيني  ت�سورات  يف  خر،  الآ
يعد و�سيطا بني اهلل واجلماعة، تنزل حكمته على كل 
و�سيكون  الكائنات،  كل  اأ�رصار  �سيعرف   ، ال�سعوب 
 ... اجلدوى  عدميي  ويكونون  �سده  املجرمني  كل 
اهلل  من  املختارين  بالنجاح،واأن  توج  مق�سده  ولكن 
هم ح�سيلته وروحه واأنفا�سه ... و�سيكون مق�سده 

10د.حممد العالمي، احلركات الدينية واالجتماعية يف ...، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )2(، العدد )2(، ص )15-1(، 2006

خالدا،كل ذلك ي�سري اإىل اأن عملية ن�سوج وتبلور فكرة 
لهي ، ول ريب اأن ال�سخ�سية الرئي�سة التي  �سل الإ الأ

يدور عنها احلديث هو اأن اهلل هو خالق املخل�ش.
اأيدولوجية  موؤ�س�ش  العدل  معلم  اإىل  بالن�سبة  اإما 
املن�سورة  الن�سو�ش  يف  عنه  معلوماتنا  إن  فا اجلماعة 
مثل  القمرانية  �سا�سية  الأ الوثائق  يف  تذكر  ول  قليلة 
كتبوا  ،ورمبا  احلروب  وملف  والن�سيد،  امليثاق، 
عنه باأنف�سهم، وبع�ش املعلومات موجودة عند بع�ش 
دم�سق،ويبدو  وثيقة  ويف  فقط  القمرانيني  املف�رصين 
اأن املعلم ينحدر من فئة الكهنة ، حيث اإن اهلل انتقاه 
ي�سال حقيقة املذهب واأ�رصار نهاية الزمن عربه، وقد  لإ
خ�سع املعلم واأن�ساره ملراقبة �سديدة من جهة العدو 
تتوفر  ول   ،) الكافر   – – )الكاهن  املعلم  الرئي�ش 
معلومات ملمو�سة عن هذه املراقبة ، وعن موت املعلم 
يف الوثائق املعروفة لنا، وقد وجدت حماولت عديدة 
�سخ�سية  مع   ) – الكافر  الكاهن   ( و  املعلم  ملماثلة 
ن عدمية اجلدوى  تاريخية م�سهورة ، ولكنها لغاية الآ
الزمنية  الفرتة  حتديد  احلا�رص  الوقت  يف  وميكن   ،
وبداية  ق.م  الثاين  القرن  نهاية  يف  املعلم  حلياة 
الكربى  همية  الأ وتكمن  تقريبا71.  ق.م  ول  الأ القرن 
حركة  تعك�ش  وثيقة  اأول  اأنها  يف  قمران  ملخطوطات 
 gسينيني� الأ جماعة  اأيدولوجية  وخا�سة  �سينيني،  الأ
إ�سهاب النتقال من  إنها تبني با القمرانيني، وكذلك فا

مذاهب الع�رص الهلين�ستي اإىل امل�سيحية.
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اخلــامتــــة:

التي  الفرتة  خالل  الفل�سطيني  املجتمع  اأن  لنا  يتبني 
واجتماعيا،  دينيا  متجان�سا  يكن  مل  ب�سددها،  نحن 
عقائدها  يف  املتباينة  احلركات  فيه   كرثت  فقد 
واأنها  الهلينية،  احل�سارة  من  وموقفها  واأفكارها، 
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